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MH 17 monument
Op indrukwekkende wijze is op 17 juli jl. het MH17 
monument officieel in gebruik genomen. Het is een 
prachtig monument geworden en het kan, met de 
groei van de bomen er alleen maar mooier op worden. 
Een groep vrijwilligers uit het dorp houdt zich, met  
vrijwilligers die de Stichting MH17 heeft kunnen 
vinden bezig met het onderhoud en op orde houden 
van het monument. Mooi dat een aantal Vijfhuizenaren 
bereid is zich hiervoor in te zetten, het wordt ook door 
de nabestaanden bijzonder op prijs gesteld.

Mysteryland
Dit grootse dancefestival is weer achter de rug. De  
eerste indrukken zijn dat het, mede door het mooie 
weer goed is verlopen. Een recordaantal bezoekers 
en een record aantal bezoekers van de camping die 
er speciaal voor is gemaakt. De camping zal volgende 
keer is de planning groeien van 10.000 bezoekers naar 
15.000, we wachten de officiële evaluatie en blijven de 
ontwikkelingen op de voet volgen. Mocht u er opmer
kingen over hebben, laat het ons weten.

Nieuwbouw Woudweg – Groeneweg
Ymere heeft op ons verzoek op 18 mei in een bijeen
komst met omwonenden de plannen gepresenteerd 
over de nieuwbouw van de seniorenwoningen  
Woudweg – Groeneweg. Dat leverde een tumultueuze 
vergadering op, waarin de nodige punten van kritiek 
naar voren werden gebracht. Daarop is met een aantal 
omwonenden in juni door Ymere verder gesproken 
over de kritische opmerkingen. Met name de ingete
kende extra parkeerruimte als gevolg van het groter 
aantal woningen was de buurtbewoners een doorn in 
het oog. We hebben Ymere gevraagd om een snelle en 
heldere reactie naar de omwonenden, maar die werd 
vgl. Ymere vertraagd door het overleg dat ze met de 
gemeente hierover moeten voeren, omdat het ook 
publieke ruimte gaat. (Op 15 september deelde de 
woordvoerder van Ymere mee dat de buurtbewoners 
in de week van 18 september middels een brief zullen 
worden geïnformeerd) 

Voorwoord
Ymere gaat er nog steeds wel van uit dat de  
oorspronkelijke planning kan worden gehandhaafd. 
In februari 2018 zal vermoedelijk met de sloop van de 
oude woningen worden begonnen.

Nieuwe borden bij de toegangswegen, maak er nog 
wat mooiers van!
Bij de drie drukste toegangswegen naar het dorp 
staan mooie grote ronde borden die de weggebruikers 
een warm welkom in Vijfhuizen toeroepen. Peter Blom 
heeft de oorspronkelijke borden die herinnerden aan 
ons 100 jarig bestaan vervangen en koppelde daar het 
idee aan elk jaar een van de borden te vernieuwen met 
een door een Vijfhuizenaar gemaakte foto in ons dorp. 
Dus: maak een fraaie foto van een volgens jou mooie 
Vijfhuizense blikvanger of maak een mooi sfeerplaatje 
uit ons dorp en mail die foto naar secretaris@dorp
vijfhuizen.nl, dan kiest het bestuur uit de inzendingen 
in december er een uit die we in 2018 gebruiken in 
een van de borden. Dan zie je drie jaar jouw foto een 
toegang naar het dorp verfraaien! Dat doen we ook 
de jaren daarna, zodat we een wisselende collectie 
kunstwerkjes rond ons dorp kunnen zien hangen. 
Meedoen!!

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV
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Op 24 augustus jl. is Henk Verbeek op 60jarige leeftijd tijdens zijn 
vakantie onverwacht overleden. Henk was bestuurslid van de onder
nemersvereniging en vanuit die kwaliteit en zijn deskundigheid 
betrokken bij het overleg over nieuwbouw van woningen in het dorp 
dat wij samen met de OVV met het gemeentebestuur voerden. Daar
naast was Henk o.a. kerkelijk actief in het dorp en actief betrokken bij 
DSOV. Wij hebben hem leren kennen als een warme, enthousiaste en 
ondernemende man, we zullen hem missen en wensen zijn vrouw, 
kinderen en familie veel sterkte met dit grote verlies.

Cok de Ruijter
Voorzitter VDV

In memoriam Henk Verbeek

Bij de vermelding van boerderijen in het juni-nummer van ons blad was vermeld: 
Vijfhuizerweg 506: boerderij van Godvliet. Het nummer is echter 536.

(rectificatie)

De heer Hendriks corrigeerde dit en meldde daarbij: 
”In 1923 toen ik in Vijfhuizen kwam wonen was daar
naast (506) het woonhuis van de smederij van Mantel. 
Enkele jaren later werd de smederij overgenomen door 
Louis Nunnink die kort daarna uit Vijfhuizen vertrok. 
Ook de firma Mantel vertrok uit Vijfhuizen waarna mijn 
vader (Joh. Hendriks) het grote witte huis huurde en 
daar zijn kapperszaak vanaf de Vijfhuizerdijk voort
zette. De smederij werd omgebouwd tot woonhuis 
voor de koster (de heer Lodder) van de ernaast  

Gaat u verhuizen?
Bij verhuizing kunt u uw nieuwe adres doorgeven aan onze ledenadministratie:
Liesbeth Welt, e-mail: ewelt@quicknet.nl

Bij opzegging van het lidmaatschap, bijv. bij vertrek uit het dorp, kunt u dit haar ook melden.

gelegen Gereformeerde Kerk. De familie Koster kwam 
naast ons te wonen. Zoon Hendrik was jaren mijn 
vriendje. Hij trouwde later met de dochter (Ans) van de 
schilder Leen Tanis. Vanaf 1923 (ik ben geboren in 1923 
in Haarlem) tot plm. 1938 woonde ik in het dorp.  
Al mijn gegevens zijn opgeslagen bij Meerhistorie 
waar ik jaren als vrijwilliger werkte op de Foto Archief  
Afdeling. 

(Ton Hendriks (vroeger Anton) 
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The Quality Rotary, 
Constructie & Roestvrijstaal

Kromme Spieringweg 561      2141 AL Vijfhuizen      T. 023 558 90 90      www.blombv.nl

Uw wensen vastleggen geeft helderheid
Een afscheid met gevoel voor sfeer en met respect voor 
de overledene, helpt bij de verwerking van het verlies. 
Juist daarom vinden we het zo belangrijk dat mensen 
hun wensen kenbaar maken en dat wij ze op een 
integere én professionele manier kunnen adviseren.

Achterweg 40
2132 BX Hoofddorp
Tel: 023 563 35 44
info@dunweg.nl
www.dunweg.nl
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21 augustus is op 75 jarige leeftijd de fietsenmaker van 
Vijfhuizen Dirk Molenaar overleden.
Het leven van Dirk bestond uit drie fases. Eerst boer, 

De fietsenmaker van Vijfhuizen 
overleden

daarna in de kassenbouw van Rijsenhout  en tot slot al 
weer jaren fietsenmaker in Vijfhuizen. Zijn winkel aan 
de Hellemeerstraat was een dankbare plek voor een 

dorpspraatje, waar Dirk 
wel voor in was. 
Het bestuur van de 
Dorpsvereniging wenst 
zijn vrouw Riet, kinde
ren en verdere familie 
alle sterkte toe om dit 
verlies en de leegte 
die hij achterlaat op te 
vangen.
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kapsaloningrid.nl
 023-5581436
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Het is 17 juli 2017, drie jaar na de verschrikkelijke ramp 
in de Oekraïne met vlucht MH17. De zon komt op en 
schijnt de eerste zonnestralen op het nieuwe blad van 
de bomen en het veld van zonnebloemen.  

De zelfgekweekte en geplante zonnebloemen, door de 
leerlingen van de Tweemaster en de Waterwolf, staan 
vol in de zon. Met de nabestaanden, familie, vrien
den en de koninklijke familie herdenken we dit jaar 

Nationaal monument MH17
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W W W . I T G I J M U I D E N . N L

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl
 

 

 

 

 

wij drukken letters...

Brouwersvaart 48c . 2013 RB Haarlem
023 - 532 90 25 . info@divendalrepro.nl

www.divendalrepro.nl 

...al een tijdje

 

  

 
 

Pedicure Ria kenter 
Behandeld volgens afspraak, ook voor diabeten 

  Bezoek adres: 
               Arsenaal 55 
               Tel 0235581353 

 

Toegankelijke, betaalbare lessen. 

ma/vr-ochtend in de Spiering en wo-avond  

in de Tweemaster. Een proefles is gratis! 

Info: Conny Hollander, 06-5266 3213 

conny.hollander@gmail.com / www.whyoga.nl 

Yoga                       
volwassenen en 55+ 

W W W . I T G I J M U I D E N . N L

Kanaalstraat 10 • 1975 BE IJmuiden

Tel: 0255 - 52 77 44

www.ITg IJmuIdEn.nl



alle slachtoffers. Voor het eerst in Vijfhuizen. Na alle 
werkzaamheden wordt het nationaal monument MH17 
in gebruik genomen. De herdenking vraagt dagen van 
voorbereiding in park Vijfhuizen, ook wordt er een 
klein mediadorp opgebouwd voor de verslaglegging 
op nationale televisie. 

Vroeg in de ochtend worden de eerste bloemenkran
sen en stukken van de diverse ambassades aangele
verd en geplaatst. De vlaggen, van alle omgekomen 
nationaliteiten, worden half stok gehangen. De entree 
van park Vijfhuizen is een indrukwekkend geheel. 

Zoals u in de vorige Samenleven heeft kunnen lezen 
zijn wij als VDV ook op de achtergrond op diverse 
onderdelen betrokken geweest. Als afgevaardigde 
van de VDV was ik uitgenodigd om bij de herdenking 
aanwezig te zijn. Dit is een dag die ik nooit zal verge
ten. Er komen emoties omhoog die je niet verwacht. 
Het begint bij de start van de aanleg van het monu
ment, het lossen van de eerste grond, het planten van 
de eerste bomen, het is een proces dat uit verdriet tot 
stand wordt gebracht. Dan komt de in gebruik name 
en besef je, je als geen ander hoeveel mensen en 
nabestaanden er zijn bij een vlucht die van de radar 
verdwijnt.

In het begin van de middag 
komen de eerste genodigden 
aan en is alles geregeld voor het 
ontvangst. Velen komen elkaar 
na een jaar weer tegen met 
verdriet maar ook blijdschap om 
elkaar weer te zien en kracht te 
geven. Na het ontvangst lopen 
we in een lange stoet naar het 
amfitheater onder begeleiding 
van muziek van de Luchtmacht 
kapel en nemen plaats. 
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NHFS, 
geeft een heldere kijk op 

uw financiën voor een 
heldere prijs!

Wat kunnen wij voor u doen:

financiële administratie
salarisadministratie
jaarrekening
bedrijfsanalyses
fiscale aangifte en advies
starterbegeleiding
VvE administratie
IB aangifte [ook voor particulieren]

NHFS B.V. 
Spieringweg 508 

2141 EB Vijfhuizen 
Beconnummer: 580.843

Bezoek onze 
website 
www.nhfs.nl voor 
meer informatie 

T: 023 - 8200 910
E: info@nhfs.nl
W: www.nhfs.nl

NHFS 
is een 

no-nonsense 
bedrijf dat gaat 

voor service, 
efficiency en 

kwaliteit.

Bel ons voor 
een vrijblijvende 
afspraak [ook 
‘s avonds of op 
zaterdag]:

N H
F S P a r t n e r  i n  b u s i n e s s

Administraties Fiscale zaken Bedrijfsadvisering

Hellemeerstraat 3 
2141XE Vijfhuizen

Kromme Spieringweg 208 a
2141 BR  Vijfhuizen

www.luvu.nl

023 - 5 371 375
Dag en nacht bereikbaar

   "LUVU"

Persoonlijke uitvaartbegeleiding - Uitvaartverzekeringen

Samen naar een waardig afscheid.

Dé begrafenisondernemer voor Vijfhuizen e.o.
waarbij men na overlijden niet het dorp uit hoeft.

Thuisopbaren - opbaren o.a. in de Poterne

Informeer vrijblijvend naar onze tarieven en mogelijkheden.

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg



De ceremonie wordt door veel Nederlanders live 
gevolgd op radio en televisie. Rond het park staan 

Vijfhuizenaren die ook de dienst van dichtbij volgen. 
De herdenking is mooi en ingetogen met muziek, 
zang, toespraken en het voordragen van de namen van 
alle slachtoffers. Een minuut is het stil, diep van binnen 
heel erg stil.

Onze Koning en Koningin leggen samen met leer
lingen van de Tweemaster en de Waterwolf zonne
bloemen bij het monument en nemen het defilé af. 
Hiermee wordt de ceremonie afgesloten en versprei
den alle nabestaanden zich over het monument. Dat is 
een moment waar een ieder op zijn/haar eigen manier, 
wijze of ritueel herdenkt bij de aangeplante boom. 
De nabestaanden hebben nu een plaats waar ze hun 
dierbare gezamenlijk kunnen herdenken. 

De aanleg en ingebruikname is een feit, er zijn veel 
Vijfhuizenaren die het monument al hebben bezocht. 
De dagen, weken en maanden na de ingebruikname 
is het monument druk bezocht, iedere dag lopen er 
mensen. De reacties zijn positief en verbeteringen voor 
extra bankjes bij de entree worden direct gerealiseerd. 
Het monument wordt door velen en zeker Vijfhuize
naren omarmt. Het is belangrijk dat dit zo blijft en dat 
het geen in zijn geheel mooi en netjes blijft. Er zijn 
nabestaande die regelmatig langs komen om het te 
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Galerie Atelier 32  
Schilderijen 

Beeldhouwwerk 
Glaskunst 

Kunstfort Vijfhuizen 
(Spieringweg 609) 

Open: vrijdag en zondag van 13.00 – 17.00 

www.anjadezanger.nl 
0614742856 

HELDER IN 
VEILIGHEID

023 763 43 80
www.impalaservices.nl

H
ee

ft
 u

 e
en

 feestje of iets te v
ier

en
 b

el Z
ier

e

06-113 256 48

Kromme Spieringweg 440
2141 AN Vijfhuizen

06 11325648
info@ziere-partyservice.nl
ziere-partyservice.nl

telefoon

mail

internet



onderhouden en de aannemer en “vrienden van het 
monument” zijn hier druk mee bezig.

Mocht ook u op vrijwillige basis u steentje willen 
bijdragen dan kunt u zich aanmelden bij de “vrienden 
van monument MH17” dit kan via email: vrienden
van@monumentmh17.nl.

Doen, alle hulp is welkom hoe klein uw bijdragen ook 
kan zijn. Dit kan helpen tot de instandhouding van 
een prachtig, waardevol en internationaal monument. 
Dank u wel.

Danny van Teeffelen
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Wij nemen nog patiënten aan 
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Pets Health Dierenarts 
bij Willemse Dierenvoeders
Voor alle diergeneeskundige zorg.
Behandeling op afspraak is mogelijk, 
maar nog makkelijker: kom gewoon langs 
tijdens de inloopspreekuren! 
Kijk voor meer informatie 
op www.petshealth.nl

Willemse:
De grootste specialist in diervoeding en dierbenodigd-heden in de 

regio!Vijfhuizerdijk 72 • 2141 BC Vijfhuizen
☎ 023 558 1271 • www.willemsedierenvoeders.nl
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Prikker en Co.
Nieuwe inwoners van het dorp zullen zich bij het 
bezoeken van het dorpshuis misschien wel eens  
afvragen wat toch het standbeeld te betekenen heeft 
bij de oprit naar het dorpshuis. Er staat een bordje bij 
“dit is Prikker” Maar dat zegt veel te weinig. Wat is  
Prikker dan? 

Prikker gaat terug tot 4 september 1953 toen de 
journalist Jan Mastenbroek, verbonden aan de Hoofd
dorpse Courant, startte met een kritische rubriek over 
het wel en wee in Haarlemmermeer onder de titel 
”Stekeltjes”, ondertekend door “Prikker”. De rubriek zou 

onder goedmoedige spot kritische beschouwingen 
plaatsen over de gehele gemeente Haarlemmermeer, 
maar de aandacht kwam vooral te liggen op Vijfhuizen 
en dat was geen wonder. Hoofddorp werd uitgebreid, 
kreeg allerlei voorzieningen en werd verfraaid, maar 
Vijfhuizen was men totaal vergeten. Daar ontbrak van 
alles, er was eigenlijk niets.

Mastenbroek nam het in de rubriek op voor het dorp. 
Hij schreef destijds: 

“In de laatste vergadering heeft de wethouder toch iets 
over Vijfhuizen gezegd. Mensen, het was bar, zo erg. 
Want daar kwam ter sprake of die in Vijfhuizen nou wel 
ooit echte trottoirs zouden krijgen. Ge weet, vrienden, 
hoe ze daar met lieslaarzen ter kerke gaan vanwege de 
modder. En toen er laatst een meneer om 12 uur nog niet 
thuis was, toen hebben ze die man ergens in het trottoir 
gevonden. Hij was in de modder blijven steken en aange-
zien geen kip meer op straat komt zonder lantaarns als 
de Vijfhuizense  klok tien uur heeft geslagen, was hij ook 
niet gevonden. Sindsdien staat daa op dat trottoir een 
bordje “pas op, wrak.”
Prikker is deze week toch eens langs Vijfhuizen gelopen, 
bij daglicht, want in de duisternis was Prikker nooit 
weerom gekomen. Liggen er niet verraderlijke modder-
poelen langs de wegen? Men heeft Prikker verteld dat er 
soms zomaar mensen verdwijnen. En een oud vrouwtje 
fluisterde Prikker in dat er af en toe heel mooie en  
jonge vrouwen vermist worden. Dat het in Vijfhuizen een 
modderzootje is, dat staat vast, zegt Prikker.”
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Méér dan u denkt!

Voor bedrijven èn particulieren

www.bmbtechniek.nl

 

Maatvast streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar 
accommodaties de sociale samenleving en sociale cohesie te verbeteren en te versterken. Een van 

deze locaties is dorpshuis De Oude Waterwolf aan de Kromme Spieringweg 436 in Vijfhuizen. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Loop gerust eens binnen of benader beheerder Roel Krijger via 

telefoon 06-53744117 of e-mail: roel.krijger@maatvast.nl 
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Kinderdagverblijf de Optimist
Baarsjesweg 3
2141 VJ Vijfhuizen

BuitenSchoolse Opvang
Kromme Spieringweg 396
2141 AM Vijfhuizen

www.robinson.nl

                        

Ambtelijke molens malen langzaam, maar dan begin
nen toch de klachten bij de gemeente door te dringen. 
De gemeente gaat uiteindelijk zowaar tot actie over. 
De problemen in Vijfhuizen moeten worden aangepakt. 
Voor Prikker alle aanleiding voor een “lauwerkrans” aan 
gemeente Haarlemmermeer.  

``In 1954 is veel tot stand gebracht. Dat alles vraagt om 
lauweren. En die wil Prikker met de oprechtheid van zijn 
gehele hart geven. Terwijl Prikker de grote zwaar beladen 
lauwerkrans rond de schoorsteen van het Raadhuis te 
Hoofddorp hangt, voelt Prikker zich de tolk van zijn vrien-
den poldergenoten. Prikker heeft op vele zaken die hier of 
daar niet voldoende aandacht kregen het gemeentebe-
stuur gewezen. Stekels zijn er een enkele maal gevlochten 
en die Stekeltjes prikten soms diep. Dat moest helaas, 
maar er groeiden ook lauweren en Prikkel laat de stekels 
graag met rust”.  

Het dorp is verheugd dat er eindelijk iets gebeurt.  
Piet Klaassen, de toenmalige secretaris van de dorpsver
eniging pleit ervoor dan nu ook een standbeeld op te 
richten, een standbeeld voor Prikker. En dat gebeurde. 
In 1955, ten tijde van de viering van Haarlemmermeer 
100 jaar, werd een Prikkerbeeld, weliswaar toen nog 
van papier maché, onthuld dat een plaats kreeg in de 
tuin voor de school, dat nu het dorpshuis  is.  Maar dat 
was slechts tijdelijk, het bleef bij definitieve plannen. 
Het beeld dat er nu staat is het definitieve beeld en dat 
kwam er vele jaren later. . 
De geschiedenis is afgesloten, Jan Mastenbroek 
verdween uit het zicht.  De Prikkerhistorie is daarmee 
verleden tijd. 
Maar…. het leven is vol verrassingen. 
Ik kreeg een e mail bericht van Ger Mastenbroek, 
betreffende Meerhistorie maar waarin hij terloops 
meedeelde : 
``ik ben de broer van Jan Mastenbroek, de Prikker uit de 
jaren vijftig. Hij hoopt volgende maand, 26 juni, 88 te 
worden. ``

Voor mij natuurlijk alle aanleiding hem in zijn huidige 
woonplaats Gorinchem van harte te feliciteren met die 
heuglijke dag en naast de beste wensen natuurlijk ook 
met een extra groet uit Vijfhuizen. 
Kijk bij het bezoek aan dorpshuis maar eens extra goed 

naar het Prikkerbeeld in Vijfhuizen, dan zult u zeker nu 
een knipoog zien.

Prikker is niet weg, hij is er weer.  
 
Jan Mastenbroek schreef me na zijn verjaardag terug. 
Hij schreef (iets verkort):

Wat een verrassing. Geheel plotseling zo’n schitterende 
uitbouw van mijn verjaardag.  Blij verrast dus, en wat 
een zegen dat we nog leven en de historie van Prikker 
kunnen navertellen. Met het klimmen der jaren ontval
len mij waardevolle mensen en zo wordt de relatie met 
mijn geboortegrond ook steeds magerder. Ik heb het 
blad “SamenLeven” met belangstelling gelezen, ook 
dankzij het feit dat er zoveel nieuws te vertellen is over 
het dorp. En ik kan het niet laten van tijd tot tijd nog 
eens terug te denken aan “Die Tijd Van Toen”, toen die 
wethouder verklaarde dat aan Vijfhuizen toch niets  
zinnigs meer te sleutelen viel.   
Dank nogmaals en veel geluk. (Jan Mastenbroek). 

Reint Buser      
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 ‘BOUWT MEE AAN UW IDEE’

KROMME SPIERINGWEG 267, T. 023 558 17 15

 Spieringweg 6b3a
2y4y EB Vijfhuizen

Tel: b23 558 y667/ b6 5342 byby
info@gjkonlinevnl
wwwvgjkonlinevnl

L elektrotechnische installaties
L datanetwerken
L CAImTEL installates
L verlichtingsprojecten
L lichtreclameprojecten
L toegangscontrole
L beveiligingsystemen

Elektrotechnisch Installatiebureau

GJK

Glazenwassers en 
Schoonmaakbedrijf

Fred Broerse Vof
Vijfhuizen e.o.

 
Zoekt  u een vertrouwde 

Glazenwasser? 
Al 30 jaar een begrip particulier 

en zakelijk

 

AANBIEDING!
1e wasbeurt gratis

Tel. 023-5289700 
Email: f.broersevof@xs4all.nl

K.v.k. 34053745
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Wanneer: maandagavond van 19.30 - 20.30 uur
Waar: gymzaal aan de Zijdewinde

Een uurtje per week werken aan je conditie met verschillende soorten oefeningen in de zaal en op de grond.  
De groep bestaat uit circa 10 dames en er kunnen nog meer bij! 
Kom gewoon een keertje vrijblijvend kijken!

Voor informatie:
Myra van der Eerden
023 5581552
eerdsum@gmail.com

Gymnastiek voor de conditie

Het feest voor tienduizenden festival genieters in de 
achtertuin van Vijfhuizen is weer achter de rug. Nu al 
voor de 15e keer. We weten ondertussen wat we  
kunnen verwachten. De contacten en overleg tussen 
de organisatie is goed. Er vind geregeld overleg plaats 
en we worden goed op de hoogte gehouden als er iets 
veranderd. Het geeft een paar weken overlast aan het 
dorp, verkeer, mensen, nachtelijke onrust en  
het geluid kan natuurlijk ook overlast geven.  
Daar proberen ze dan alles aan te doen, om dit zo 

Mysteryland 2017

goed mogelijk te laten verlopen. Ook dit jaar is weer 
goed verlopen. Er hebben vele mensen plezier beleefd, 
waaronder ook heel wat dorpsgenoten. Natuurlijk zijn 
er ook weer aandachtspunten. Die zullen we komende 
periode met de organisatie bespreken. Mocht je nog 
op of aanmerkingen hebben laat het ons dan weten, 
zodat we dit kunnen bespreken.

Peter Blom
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Ik heb nog steeds geen 
tatoeage, daarmee ben ik 
uniek; ik wacht nog op de 
wetenschap. Die gaat zo 
snel vooruit dat binnenkort 
vast nog wel een artikel 
verschijnt waarin wordt aan
getoond dat plaatsen van 
een tatoeage niet zonder 
risico is. Dan zie ik er zonder 

meer van af en daarmee ben ik dan helemaal uniek. 
Als er belangrijke feiten zijn, dan noteer ik die gewoon 
in mijn agenda en zo zijn ze voor eeuwig bewaard. 
Heel eenvoudig. Maar sommigen doen dat anders, 
die gebruiken een tatoeage. Een tatoeage? Je ziet van 
alles. Als de kanariepiet overlijdt wordt meteen een 
tatoeage geplaatst, compleet met geboortedatum en 
datum van overlijden. Alles omlijst met een kleurrijke 
volière vol bloemen die niet verwelken in de prachtig
ste kleuren, alles in een tropisch landschap (het wordt 
nooit herfst), als er tenminste op het lijf nog voldoende 
ruimte aanwezig is.  Het tatoeëren kent al een lange 
geschiedenis. De oudste vermelding is van de ijsmum
mie Otzi, die in 1991 in de Alpen was gevonden. Hij 
leefde zo’n 5350 jaar geleden e had 59 tatoeëringen. Er 
zijn tatoeages op Egyptische mummies gevonden, die 
van 2000 voor Christus dateren.  
De term tatoeage komt waarschijnlijk van het Tahiti
aanse woord tatu of tattau, dat streep, vlek of marke
ring betekent. Al sinds mensenheugenis wordt er geta
toeëerd. Zo kon men zich onderscheiden van de ander 
en van de groep in de samenleving. Het tatoeageteken 
droeg men met trots als het een beloning was voor 
een prestatie of de overgang naar volwassenheid. 
Het teken kon de drager innerlijke kracht geven zoals 
de persoonlijke tekens op de borst van een Indiaan. 
Vroeger werd er als verwerking van een rouwproces as 
in zelfgemaakte wonden gewreven, zodat de koolstof
deeltjes achterbleven. Er zijn zelfs aanwijzingen dat al 
12.000 jaar voor Christus deze methode werd toege
past. Later werd er met behulp van een naald of scherp 
voorwerp, zoals een doorn gaatjes in de huid geprikt 

Tatoeage 
en een onoplosbaar pigment in de huid gewreven, dit 
gebeurde ongeveer 8.000 jaar voor Christus. Ook in het 
oude Japan en Griekenland werden mannen getatoe
eerd als teken van moed en adel, later werd tatoeages 
gebruikt om misdadigers en slaven te identificeren. 
De tatoeage in Japan kent al een lange geschiedenis. 
Het dragen van een tatoeage wordt in Japan veelal 
in verband gebracht met georganiseerde misdaad. In 
badhuizen in Japan is vaak vermeld dat gasten met 
een tatoeage niet worden toegelaten. De Maori’s zijn 
met name bekend om de vele tatoeages, vooral ook in 
het gezicht. 

Tatoeëren werd zeer veel toegepast in Polynesië, 
Micronesië, India, Burma en Japan. In juli 1769 schreef 
kapitein James Cook na zijn eerste reis naar Polynesië 
over mensen die hun lichaam beschilderden. Na de 
zeereizen van kapitein Cook werd ook het tatoeëren 
onder zeelieden populair. Het werd een bewijs van 
avonturen in verre landen.

Ook hadden de zeelie
den aparte symbolen 
om belangrijke gebeur
tenissen vast te leggen. 
Zo kreeg je een zwaluw 
op je borst als je 5.000 
mijl had afgelegd. Na 
10.000 kreeg je er een 
tweede bij op de andere 
borst. Toen men later de 
Maori’s in NieuwZee
land zag was men sterk 
onder de indruk van de 
gelaatstatoeages van deze stam.  
Hun uitgebreide tatoeages waren niet alleen speciaal 
om te zien, maar waren ook doorspekt met betekenis
sen. Een niet getatoeëerde Maori werd de toegang 
tot het dodenrijk ontzegd, zo dacht men, en de geest 
hiervan zou nooit rust kennen. 

Reint Buser 
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Wat een geweldige feestweek was het dit jaar weer! 
Organisatie en alle vrijwilligers bedankt voor al jullie 
inzet hiervoor!

Op zaterdag 2 september begon het spektakel met 
een leuke polderloop voor de jeugd en ouder, een 
leuk parcours door modder en water. Er werd fanatiek 
gestreden om de eerste drie plaatsen.
Die avond vertrokken de helden van de Kennedymars 
om 22:00 uur bij de tent, de nacht in voor hun 80 km 
loop. Deze bikkels 
kwamen in de loop van 
zondagmiddag weer 
aan bij de feesttent. Uit 
betrouwbare bron heb 
ik vernomen dat er erg 
genoten is onderweg 
ondanks bij sommigen 
de blaren op de voeten....

Op zondag 3 september 
hebben de fietsers, zowel 
van de toertocht als de 
familiefietstocht, zich 
goed vermaakt, waarna 

FEESTWEEK 2017 China
aan het eind van de middag de feestweek officieel 
werd geopend. Uiteraard geheel in style van het 
thema: China.

Er was eind van die middag ook een vrolijke draken 
bedoening bij de feesttent. Van alle feestweekteams 
werd de draak gekeurd voor het woensdagavond spel. 
Er waren zeer veel diverse soorten draken in allerlei 
kleuren en maten, een mooi gezicht!

Naast de diverse activiteiten overdag werd er ‘s avonds 
zware strijd ;) geleverd door de feestweekteams 
tijdens de spellen voor de supercup! Bij de vrouwen 
27 teams en bij de mannen 23 teams. Onder andere 
touwtrekken, waterspel, drakenspel (hierbij moest de 
eigen gemaakte draak gebruikt worden) en nog twee 
spellen. Allemaal in het teken van China, dus door 
rijstvelden of over de Chinese muur. De organisatoren 
van de spellen hebben allemaal erg hun best gedaan 
voor een leuk spel om te doen en te kijken! Iedere 
avond werd tijdens een gezellige avond in de feesttent 
de uitslag van het spel bekend gemaakt...... spannend 
zat je met het team bij de bovenste of onderste uit
slagen........ tot het moment van de beste 3 als je team 
nog niet genoemd was. Een podiumplek werd elke 
avond uitbundig gevierd door vanuit het achterste 
gedeelte van de feesttent onder een door de andere 



teams gevormde erehaag door 
op het podium gehuldigd te 
worden.
Uiteindelijk zijn na een week 
de IJweggers bij de mannen 
en Chickies op een Missie bij 
de vrouwen de winnaars van 
de Supercup geworden. Deze 
uitslag werd tijdens de laatste 
avond op zaterdag 9 september 
bekend gemaakt. Beide teams, 
van harte gefeliciteerd met deze 
overwinning!!

Naast de activiteiten voor de 
volwassenen is er voor de jeugd 
ook het een en ander georganiseerd; het blijft leuk de 
versierde fietsoptocht aan het begin van de woensdag
avond. Alle vrolijke versierde fietsen in het thema en 
enthousiaste kinderen.  
Op de woensdagmiddag was voor de tweede keer de 
minifeestweek georganiseerd door de Spiering. Heel 
leuk dat ze dat doen en er was ook flink veel animo 
voor. Een paar spellen a la de feestweek en uiter
aard het touwtrekken. De kids waren enthousiast en 
fanatiek. De leiding van de Spiering bedankt voor de 
organisatie!

Tot slot konden de kids op vrijdagmiddag allemaal hun 
energie kwijt tijdens de disco in de feesttent.

De feestweek werd op zaterdag 9 september  
overdag traditioneel afgesloten met de jaarmarkt en 
rommelmarkt. Aan het begin van de ochtend regende 
het behoorlijk maar na 10:30 uur begon het droog te 
worden en brak het zonnetje geleidelijk door. 

Heerlijk om lekker rond te lopen en te kijken op de 
grote jaarmarkt en de veel kleedjes van de rommel

markt. Het was  
gezellig bij de  
verschillende stands 
met drinken en eten.

Voor een impressie 
van de feestweek 
2017 in foto’s verwijs 
ik graag naar de face
bookpagina van de  
feestweek. (of neem 
een kijkje op www.
feestweekvijfhuizen.nl)
Op naar volgend jaar!

Een super enthousi
aste deelnemer van 
de feestweek 2017!

Samenleven
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Badmintonclub De Baarsjes bestaat uit een aantal 
mannen, die op donderdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur badminton spelen in de Gymzaal aan de 
Zijdewinde. 
Wij willen een aantal nieuwe leden welkom heten.  

Badmintonclub De Baarsjes kan 
nieuwe leden gebruiken

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers 
rond € 100, per jaar. We spelen vanaf september tot 
en met mei. Heb je belangstelling kom eens langs. 
Nadere informatie te verkrijgen bij Ton Overgaag,  
tel. 5583178 of email: alm.overgaag@quicknet.nl.
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Jaren geleden was er 
op de televisie een 
interessant discussie
programma onder de 
titel “Het uur U.” Het 
programma bestaat niet 
meer, wat van de titel 
overbleef is alleen “U”. 
De letter was vroeger 
de aanspreekvorm voor 
“Uwe Edelheid”, afgekort 
tot UE, en daarna tot U.

In de middeleeuwen gebruikte men het woord Gij en 
als men heel beleefd wilde zijn sprak men ook in het 
meervoud “gijlieden”, maar gij kon ook in het meervoud 
gebruikt worden. Want in de zestiende eeuw ontstond 
de gewoonte om de meervoudsvorm te gebruiken als 
men beleefd wilde zijn, vergelijkbaar met het Frans. 
Men ging daarin zo ver dat “du” en “di” helemaal in 
onbruik raakten. Het woord jij is waarschijnlijk ont
staan door afslijting van “gij”. De objectsvorm van “jij” is 
“jou”(men spreekt dus van “voor jou” en niet “voor jij”). 
Er ontstond ook een meervoud van “jij”, namelijk “jelui” 
(vergelijkbaar met “gijlieden”), wat later werd tot “jullie”. 
De echtgenote was “wijf”, destijds een heel gewoon 
woord, maar in de loop van de tijd kreeg het woord 
een onaangename betekenis. (bijv.viswijf ).  
Maar het woord kan ook gunstig zijn, een “tofwijf”. 
Daarnaast hebben we natuurlijk het woord vrouw. 
De term vrouw wordt gebruikt voor een vrouwelijk 
mens na de puberteit en de eerste menstruatie.  Het 
woord meisje werd soms ook gebruikt voor een onge
trouwde vrouw. Later kwam de term juffrouw voor een 
ongetrouwde persoon en mevrouw voor iemand die 
getrouwd was. Juffrouw of mejuffrouw, afgekort als 
mej., voorheen geschreven als jufvrouw, is een verou
derde benaming voor een ongetrouwde vrouw, als 
tegenhanger van de benaming mevrouw of het Franse 
madame voor een gehuwde vrouw. In het verleden 
werd de aanduiding juffrouw ook voor getrouwde 
vrouwen gebruikt. Dit was dan deftiger dan vrouw 

Het uur U
maar minder deftig dan mevrouw. Tegenwoordig is 
het gebruik van ‘juffrouw’ helemaal in onbruik geraakt. 
Alleen in het onderwijs bleef de term “juf”. “Juf ver
dient beter.” 

Voor de aanspreekvormen in het algemeen bestaat 
een duidelijke regel: benaming in vertrouwelijke en 
vriendschappelijke sfeer is “je” of “jij”; in de algemene 
en officiële aanspraak geldt de regel “U”. Daarnaast 
behoren klassieke aanspreekvormen als “Hoogedel
gestrenge, Hoogwelgeboren, Edelachtbare” tot het 
verleden. We volstaan nu meestal met “Mijnheer” en 
“Mevrouw.”

In een soort modern doen verschijnen nu steeds 
meer officiële aankondigingen en advertenties met 
“Dit is een reis voor jou”, en ”misschien krijg jij wel de 
hoofdprijs.”  Of in een (makelaar’s)  advertentie: Woon 
jij straks ook in dit appartement? Dan denk ik “zijn 
we nu opeens vriendjes?”. Moeten we echt allemaal 
aan het “gejij en gejou”? Dat kan natuurlijk, maar dan 
heeft het wel consequenties. In die nieuwe situatie 
hebben we allemaal meer respect voor elkaar, we 
zijn immers vriendjes? Dan geen asociale opstelling 
meer. Geen houding van “ik maak het wel uit”. Ik heb 
lak aan regels, men schikt zich maar naar mijn gedrag. 
Richting aangeven in het verkeer is er niet meer bij. 
De medeweggebruiker moet maar raden waar ik heen 
ga. Rechtsaf, linksaf of toch maar rechtdoor. Rood licht 
bestaat voor mij niet.”   

Komt die verbetering echt? Was het maar waar!  
Dus dan moeten we toch maar blijven vasthouden aan 
“het uur U”?  Laten we voor alle zekerheid het “gejij en 
gejou” maar beperken tot de vrienden en familiekring. 
Dan groet ik U en dank U voor Uw welwillende aan
dacht, met de meeste hoogachting,

Reint Buser 
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Activiteitenlijst verscheidene locaties 
in Vijfhuizen
In ons dorp zijn vele organisaties actief. Het bestuur van de VDV vindt ons blad Samen Leven 

uiterst geschikt om deze hierin te vermelden. 

Wij kunnen ons voorstellen, dat dit overzicht niet compleet is en verzoeken mutaties en  

aanvullingen door te geven aan onze secretaris secretaris@dorpvijfhuizen.nl.  

Hij zal zorgen dat dit dan in het volgende nummer verwerkt wordt.  

1. Dorpshuis 

Activiteiten die structureel plaatsvinden in  
het dorpshuis:

maandag:

– Koor Viva La Musica: 20.00 – 22.00 uur
   Informatie over het koor: 
   PierK, tel.0235669565
   Contactpersoon: Liesbeth Welt 
   tel.: 0235581913

dinsdag:

– Senioren gym: 12:30 tot 13:30 uur
– Senioren soos: 13:00 tot 17:00 uur
– Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur

woensdag:

– Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur
– Bibliotheek 13:30 tot 17:00 uur
– Yoga 19:00 tot 22:00 uur
– Biljarten: 20.00 tot 22.00 uur 
   (indien gewenst)
– Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur

donderdag:

– Bridge: 13:00 tot ca. 16:30 uur
– Inloopbiljart: 19:30 tot 22:00 uur
– Theatergroep: 20:00 tot 22:30 uur
– (Maandelijks) VDV vergadering:
   20.00 tot ca. 22.00 uur

vrijdag:

– 1e vrijdag van de maand: grootmoeders keuken

– Klaverjassen: 20:00 (om de 14 dagen)

Geen vaste activiteiten 
Informatie: Roel Krijger 0653744117
Daarnaast is het Dorpshuis ook beschikbaar voor 
verhuur. Dit dient dan besproken te worden in overleg 
met de beheerder Dhr. R. Krijger. 
0653744117 of oudewaterwolf@maatvast.nl.

2. De Spiering

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Spiering:

maandag:

– Yoga 55+: 9.30 uur tot 10.30 uur.
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
– Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar) 
   19.00 tot 20.15 uur.
   Informatie/opgeven via www.despiering.nl. 

woensdag:

Callanetics (fitnesstraining op muziek):  
09.00 – 10.00 uur
Informatie: Selma Makkelie 0235581594

donderdag:

– Knutselclub groep: 3, 4 en 5 (±6 tot 9 jaar) 
   18:45 tot 19:45 uur
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vrijdag: 

– Yoga 55+: 10.00 tot 11.00 uur 
   Informatie: Conny Hollander 0652663213
   of conny.hollander@gmail.com
   Website: www.whyoga.nl
Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd 
voor clubleden zoals: Carnaval, het voorjaarsuitje, het 
jaarlijkse kampweekend, een filmavond op de eigen 
knutselclubavond.
Gebruik van de locatie voor (sociaalculturele)  
activiteiten ten behoeve van Vijfhuizenaren is in  
overleg mogelijk. 
De Spiering is bereikbaar via informatie@despiering.nl.

3. De Poterne

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Poterne 
zijn vrijwel allemaal aan de kerk gerelateerd:

dinsdag:

– Bijbelleesgroep: 20.00 tot 22.00 uur
   september tot mei

woensdag:

– Ontspanningsmiddagen voor 55plussers:
   (3e woensdag van de maand)14.30 tot 16.30u
   september tot mei
– Zangkoor Hosanna & Inter Nos:
    20.00 tot 22.00 uur (2wekelijks) 

donderdag:
– Medial bloedafname: 10.45 tot 11.30 uur 

donderdag:

– Medial bloedafname: 10.45 tot 11.30 uur 

vrijdag:

– Open Eettafel: 17.30 tot 20.00 uur 
   (iedere laatste vrijdag v.d. maand)

zondag:

Voor kinderen/jongeren tijdens kerkdiensten:
– Bagage of Ballast: 19.30 tot 21.30 uur;
    september tot mei. Tijd en datum wordt  

(in overleg) vastgesteld

– Catechisaties 
– Belijdenisgroep 
– Groep over Rouwverwerking

Daarnaast is de Poterne ook beschikbaar voor verhuur 
en te gebruiken voor condoleances. Dit dient dan 
besproken te worden in overleg met de beheerder: 
Mevr. I. van der Zaag.

4. De Oude Stal

maandag:

  Timmerclub:  19.00 tot 20.15 uur 
Een hobby en knutselclub voor, vooral jongens van  
7 t/m 12 jaar.

dinsdag:

  Berenclub:  19.00 tot 20.15 uur 
Een hobby en knutselclub voor, vooral meisjes van  
7 t/m 12 jaar. 

donderdag:

  Donderdagavondclub: 19.00 tot 21.00 uur 
Een hobby en knutselclub voor jongeren met een 
verstandelijke beperking

Activiteiten voor tieners en twintigers: Deze vinden 
veelal maandelijks op de vrijdagavond plaats.  
Houd de site in de gaten.

Daarnaast worden er nog extra activiteiten  
georganiseerd voor de clubleden. Hierbij kan je  
denken aan filmavond, sinterklaasavond, kien  
avonden, oliebollenactie en kamp.

Ons jeugdwerkgebouw is in 2014 gerenoveerd en 
staat er weer helemaal tip top bij. Het zou daarom 
mooi zijn als er meer structurele clubs deelnemen aan 
ons jeugdwerk. 
De locatie wordt alleen gebruikt door jeugdwerk  
‘De Oude Stal’ en eventuele kerkelijke activiteiten. 
Voor meer informatie over het jeugdwerk of over  
‘De Oude Stal’: info@deoudestal.nl
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5. De Luifel 

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Luifel 
zijn vrijwel allemaal kerk gerelateerd:

maandag:

– (Bijna om de week) repetitie VOC koor:
   19.30 tot 22.00 uur 

dinsdag:

– Repetitie Gregoriaanse Cantorij: 
  10.00 tot 11.30 uur

woensdag:

– Repetitie dameskoor: 16.00 tot 17.00 uur

donderdag:

– Repetitie gemengd koor: 19.30 tot 21.30 uur.

vrijdag:

–  (2e vrijdag van de maand, van oktober t/m mei)  
Herbergmaaltijd: 18.00 tot 20.00 uur 

zaterdag:

– (Bijna om de week) VOC koor: 
   09.30 tot 12.00 uur

zondag:

– koffie drinken na de vieringen

Daarnaast is de Luifel ook beschikbaar voor verhuur dit 
dient dan besproken te worden in overleg met  
de beheerder Mevr. A. de Koning. De luifel wordt  
ook regelmatig gebruikt voor condoleances bij  
begrafenissen en activiteiten van verscheidene  
werkgroepen van de kerk.

6. DSOV

Activiteiten die structureel plaatsvinden bij DSOV.

maandag:

– Buitenschoolse opvang Midas:
   middag tot 18.30 uur

dinsdag:

– Buitenschoolse opvang Midas: 
   middag tot 18.30 uur

donderdag:

– Buitenschoolse opvang Midas: 
   middag tot 18.30 uur

vrijdag:

– Buitenschoolse opvang Midas:
   middag tot 18.30 uur

Verder wordt de kantine als stembureau gebruikt en 
als verzamelpunt tijdens de avondvierdaagse.
Daarnaast is DSOV in principe niet beschikbaar 
voor verhuur heel zelden worden er uitzonderingen 
gemaakt voor sponsors en leden.

7. TVV

De locatie wordt alleen gebruikt door de TVV, er  
vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door 
ander groepen, clubs of organisaties.
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8. De Jungle

Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Jungle:

donderdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

vrijdag:

– reguliere openstelling: 20.30 tot 01.00 uur

– zaterdag (maandelijks):
– kinderdisco: 19.00 tot 20.30 uur
– tienerdisco: 21.00 tot 00.00 uur 
– themafeest: 20.00 tot 01.00 uur

Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan een  
dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten 
plaats georganiseerd door ander groepen, clubs of 
organisaties in de Jungle.

9. Basisschool De Tweemaster

Er wordt 2x per week een zaal beschikbaar gesteld voor 
ballet en 1x per week voor yoga. 

woensdag: 

– Yoga 55+: 19.45 tot 20.45 uur                   
– Yoga volwassenen: 21.00 tot 22.00 uur
Informatie: Conny Hollander                    
0652663213 of conny.hollander@gmail.com           
Website: www.whyoga.nl

Callanetics (fitnesstraining op muziek):
Dinsdagavond 19.30 – 20.30 uur
Donderdagavond 19.30 – 20.30 uur
Informatie: Selma Makkelie 0235581594

Activiteiten voor de jeugd:
In de aula van De Tweemaster:
– schaken (vanaf 6 jaar) wekelijks:
   donderdagavond van 19:0020:00 uur

Wil je een keertje komen kijken of je het ook leuk 
vindt? Kom dan gerust eens langs. 
Informatie: Rob Mulder (robmulde@gmail.com  
tel. 5580378

10. Basisschool De Waterwolf 

De locatie wordt alleen gebruikt door de Waterwolf, 
er vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door 
ander groepen, clubs of organisaties.

11. Gymzaal Zijdewinde

maandagavond: 

– Gymnastiek: 
   van 19.30 tot 20.30 uur
  van september t/m mei  
   Informatie: eerdsum@gmail.com

dinsdagavond:

– ‘Badmintonclub Vijfhuizen’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur
   van september t/m april
   Informatie: tel.: 5583008 of
   ruud.ojevaar@planet.nl 
   
woensdagavond: 

– ‘Volleybal Vereniging Vijfhuizen’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur 
   voor dames en heren 
   Informatie: Akke Pier
   tel.: 5583029 of
   ag.pier@quicknet.nl 

donderdagavond:

– ‘Badmintonclub De Baarsjes’: 
   van 20.00 tot 22.00 uur 
   van september tot mei
   Informatie: Ton Overgaag 
   tel.: 5583178
   alm.overgaag@quicknet.nl  

12. Villa 533

De dansstudio geeft hier elke zaterdagochtend 
dans en balletlessen voor kinderen vanaf 2 t/m 7 jaar.
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Medisch
Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen  tel. 023 - 558 0912

Huisartsenpost Spaarne Gasthuis       Algemeen: 023-2242322 

             Spoed: 023-2242424 

Fysiotherapie: 

B.J.M. Berendes-van Dijk Liniewal 4 tel. 023 - 558 3106

Apotheek Vijfhuizen Liniewal 2a Vijfhuizen tel. 023 - 558 0895

Buurtzorg Vijfhuizen e.o. Liniewal 2a, Vijfhuizen tel. 06 - 51500305

Email: vijfhuizen@buurtzorgnederland.com

Web: vijfhuizen.buurtzorg.net

Politie
Politie, ambulance, brandweer landelijk alarmnummer  tel. 112

Politie (algemeen)  tel. 0900 - 8844  

Gebiedsagent: John van der Hulst (John.f.van.der.hulst@politie.nl) tel. 0900 - 8844

Meld misdaad anoniem  tel. 0800 - 7000

Dierenambulance  tel. 06 - 5436 3000

Gemeente Haarlemmermeer (voor alle meldingen) tel. 0900 - 1852

E mail info@haarlemmermeer.nl

Internet: www.haarlemmermeer.nl

Gebiedsmanager noord:  Rik Rolleman                             via tel. 0900 - 1852

Het Juridisch Loket (Haarlem) www.juridischloket.nl tel. 0900 - 8020

Richt zich op het verstrekken van gratis informatie en advies aan burgers in geval van juridische vragen. 

Storingsdiensten
Elektriciteit/gas tel. 0800 - 9009

Kabel tel. 0800 - 5005

Water tel. 0800 - 023 2355

Riool tel. 0900 -1852

Waterleidingbedrijf storingen tel. 0800 - 023 2355

Afvalverwerkingsbedrijf ‘De Meerlanden’ tel. 0297 - 381717

Dorpshuis ‘De Oude Waterwolf’ Vijfhuizen
Dorpshuis d’Oude Waterwolf te Vijfhuizen Tel. 023 - 5581084

Kromme Spieringweg 436

2141 AN Vijfhuizen

Beheerder Roel Krijger                                      tel. 023 - 558 1446 

 tel. 06 - 5374 4117

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Website www.dorpvijfhuizen.nl

Voorzitter C. de Ruijter

Distributie Samen Leven J. van Schie tel. 06 – 494 50 211

Info
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Vijfhuizer Bedrijvengids
Aannemer, ITG Bouw, www.itgijmuiden.nl ........ uw Bouwgarant partner voor ontwerp en realisatie  ...............................  info@itgijmuiden.nl

Aannemer, Marco Olsthoorn, www.marcoolsthoorn.nl, .......nieuwbouw, verbouw en onderhoud .............................  info@marcoolsthoorn.nl

Accountant, Flynth, www.flynth.nl, ....adviseurs en accountants  ......................................................... 088-2367293, naud.janssen@flynth.nl 

Administratie, NHFS BV, www.nhfs.nl, ..... boekhouding en financieel/fiscaal advies voor ondernemers  .............. 023-8200 910, info@nhfs.nl

Badkamer, De Badkamer en Toilet Man, www.badkamertoilet.nl, ........Totaalinstallateur .......................06-47868094, info@badkamertoilet.nl

Bakkerij Dijkzeul, www.bakkerijdijkzeul.nl, ......Ambachtelijke Brood- &Banketbakkerij ................... bakkerijdijkzeul@gmail.com, 023-5581329

Bedrijfsuitje, http://www.varenmetdenooitvolmaakt.nl,.....Skûtsjesilen vlak bij Amsterdam,  ................................ rob.ligtenberg62@gmail.com

Beveiliging, Visotek, www.visotek.nl, ................. inbraak/branddetectie, camerabewaking, toegang/intercom, info@visotek.nl, 023-5583900

Bloembollen, Van Haaster, www.vanhaastervijfhuizen.nl, .......... Tulpen – Narcissen – Hyacinten, ....................... info@vanhaastervijfhuizen.nl 

Coachingpraktijk, Dalva, www.praktijkdalva.nl, .... voor hulp wanneer je niet verder kunt  ................... contact@praktijkdalva.nl, 0623838574

Constructie & RVS, BLOM, www.Blombv.nl, ..... Constructies, Roestvrijstaal en Machinebouw ...............................................  info@blombv.nl 

Dakdekker, Snoeks, www.snoeksdakdekkers.nl, ....... ruim 20 jaar ervaring  ................. 023-359656, 06-51067806, info@snoekdakdekkers.nl 

Dans & Balletstudio Jolein, www.balletstudiojolein.nl ..........  Breed lesaanbod voor de allerkleinste t/m volwassen ... info@balletstudiojolein.nl

Drukwerk, Divendal, www.DivendalRepro.nl, ....... Voor al uw zakelijk en familiedrukwerk in vijfhuizen e.o . ................  info@divendalrepro.nl 

Electra, GJK, www.GJKonline.nl, .......Bekabeling-Telefoon-Antenne-Internet-Satelliet-Beveiliging  ............... 06-53420101, info@GJKonline.nl

Grond- en straatwerk, De Wilde Infra- & Cultuurtechniek, www.dwgroep.nl, ....... Infra- & cultuurtechn. Wzh,  .................. info@ljdewilde.nl 

Hoveniers, Maarl Tuinen, www.maarltuinen.nl, ........... Voor al uw tuinwerkzaamheden ............................06-40607897, info@maarltuinen.nl  

ICT Diensten, Dalo PC Service, www.dalopcservice.nl, ….........soft-  en hardware reparaties................., 06-33008697, info@dalopcservice.nl

Kapsalon, Haarsalon5Huizen, Waterlinie 79, ........... Haarstyliste voor Dames en Heren,  ........................................................... 06-51272636

Kapsalon, Ingrid, www.kapsaloningrid.nl, ................................................ gewoon gezellig! ......................................................  023-5581436

Paardensport, Brigitta Willems, www.brigittawillems.nl, ............ dressuurtrainingen en pensionstal  ................................. brigittaw@hetnet.nl 

Pedicure, Sandra Hamelink, .............. bel of mail voor een voet-verwen afspraak .....................................  shamelink@ziggo.nl, 06-31920366

Rijwielen, Molenaar, ............ voor goede service en uw nieuwe aankopen van uw rijwielen . ............ dickmolenaar@kpnmail.nl, 023-5581639

Schoonheidssalon,  Ellezza, www.ellezza.nl, ......... Voor huidverbetering en ontspanning  .................................. 06-31951666, ellezza@live.nl 

Slagerij Melman, www.slagerijmelman.nl,  .......... Facebook: Uw Slager Melman  ................................ info@slagerijmelman.nl, 023-5583002

Straatwerk, Leo Smit, www.leosmit-minikraan.nl, .................. grond,straatwerk, etc.,  ............................................. leosmit123@hotmail.com  

Vloerbedekking, Broersen Project en Woninginrichting, www.broersen.net, ............... S h o w r o o m,  Klugt 8 ................ info@broersen.net

Volkstuinen, Schoorl, www.parktuinendebaarsjes.nl,…recreatief tuinieren aan de Stevensweg 31… debaarsjes@schoorlbeheer.nl 0523-682161  

IJzerwaren, BMB Techniek, www.bmbtechniek.nl, ................ voor professioneel gereedschap ................ info@bmbtechniek.nl, 023-5581565

Yoga, Conny Hollander, www.whyoga.nl, .................. Kom eens langs voor een proefles  ...........  conny.hollander@gmail.com, 06-52663213

• Elke lijn kost EUR 15 per jaar en kan per nummer aangepast worden.

• U kunt meerdere lijnen in meerdere categorien nemen a EUR 15 per lijn.

• OVV leden en VDV leden krijgen gratis/optioneel een symbooltje achter de lijn: 

• De naam Vijfhuizer Bedrijvengids  staat nog niet vast. Als iemand een betere naam weet houden we ons aanbevolen.

• De gids wordt op de achterkant van Samenleven gedrukt zodat hij altijd opvalt.

•  De Vijfhuizer bedrijvengids wordt bij circa 1500 huishoudens in Vijfhuizen bezorgd.  Wij willen op deze manier ondernemers en 

bewoners dichter bij elkaar brengen.

• Kopij graag inleveren voor 20 november 2017.

Ook in deze gids met uw product, 
dienst, of service?

Professioneel, amateur of  bijbaan?

Voor €15 p/jaar staat u 4x op de lijst

De VDV wil haar leden deze lijst graag aanbieden als een 
dienstengids. Er mag best wat concurrentie zijn dus kunnen 

meerdere bedrijven zich in dezelfde categorie profileren
Stuur uw regel naar Jan de Jong via: jandejong1948@gmail.com

STUUR DEZE PDF DOOR NAAR UW 

FAVORIETE BEDRIJF OF DIENSTVERLENER

ovvvdv


